
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Jepang merupakan negara dengan sistem patriarki yang beranggapan bahwa 

laki-laki superior dan perempuan imperior sehingga isu feminis di Jepang sangat 

kompleks dengan begitu ketidaksetaraan gender terjadi di Jepang. Peristiwa 

ketidaksetaraan gender ini menyebabkan hambatan-hambatan terhadap perempuan 

sehingga menyulitkan perempuan untuk berpartisipasi di beberapa bidang karena 

perempuan dianggap sebagai pengurus rumah tangga walaupun perempuan di 

Jepang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Perempuan di tempatkan dalam 

situasi memilih antara menjadi ibu rumah tangga atau bekerja yang pada umumnya 

diasumsikan bahwa perempuan mengalami kesulitan ketika melahirkan anak serta 

jabatannya akan diturunkan yang dianggap sebagai pelecehan terhadap perempuan 

dalam masa kehamilan. Alasan tersebut biasanya yang membuat perempuan 

berhenti berkarir 

Berdasarkan analisis skripsi ini dengan menggunakan Teori Norma dari 

Finnemore dan Sikkink tahap kedua dan ketiga yaitu norm cascades dan 

internalization, yang masing-masing dari tahap tersebut memiliki tiga sub variabel 

utama, yaitu aktor, mekanisme dominan, motif. Penulis mendapatkan temuan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian mengenai internalisasi norma kesetaraan gender 

pada masa pemerintahan Shinzo Abe Periode Kedua dalam mewujudkan kesetaraan 

gender di Jepang.  



 

Tabel 5.1 Implementasi Kasus Kesetaraan Gender Jepang dalam Teori Norma 

Norm Cascades Internalization 

Aktor: 

• Organisasi Internasional: PBB 

memiliki fokus dalam isu kesetaraan 

gender dan PBB mendirikan badan 

untuk fokus terhadap isu tersebut yang 

bernama UN Women dan UNDP 

• Jaringan: The New Woman Association 

sebagai aktor dari Jepang dan 

mendapatkan Status Konsultatif dari 

ECOSOC merupakan bagian dari CSW 

yang biasanya mengadakan pertemuan 

untuk membahas kesetaraan gender. 

Aktor: 

• Hukum: Pemerintah aktif membuat hukum 

atau aturan di dalam negeri yang 

dijelaskan lebih detail di bagian 

institusionalisasi 

• Profesi:  The New Woman Association 

yang dibentuk oleh  Hiratsuka Raicho,  

Nogami Yaeko,  Iwasaki Chihiro yang 

bertujuan untuk mendorong kondisi 

kesetaraan  gender. 

Selain itu ada Kathy Matsui sebagai 

seseorang yang menciptakan istilah 

Womenomics untuk menggambarkan 

keadaan ekonomi perempuan Jepang. 

• Birokrasi: The Gender Equality Bureau of 

the Cabinet Office untuk meninjau 

kegiatan-kegiatan terkait kesetaraan 

gender di Jepang 

Mekanisme Dominan: 

• Sosialisasi: UN Women memiliki 

berbagai kesepakatan internasional 

terkait kesetaraan gender yaitu PFA,  

The 2030 Agenda for Sustainable 

Development, CEDAW, Protokol 

Opsional. 

Mekanisme Dominan: 

• Kebiasaan: Membiasakan partisipasi 

perempuan di Jepang termasuk di bidang 

ekonomi dan politik. 

• Institusionalisasi: Narasi internasional 

yang ditanda tangan dan diratifikasi oleh 

Jepang kemudian diterapkan dalam 

bentuk hukum atau aturan ke dalam negeri 



• Institusionalisasi: Dari narasi-narasi 

internasional terkait kesetaraan gender 

yang ada, yang ditanda tangani dan 

diratifikasi Jepang yaitu  Coventional 

on the Political Rights of Women dan 

CEDAW. 

diantaranya EEOL, Child Care and 

Family Care Leave Law, The Basic Law, 

Support Raising Next-Generation Law, 

Act on the Prevention of Spousal Violence 

and the Protection of Victims, The Act on 

Improvement etc. of Employment 

Management for Part Time Workers, 

Abenomics.  

Motif: 

• Legitimasi:  Melegitimasi gagasan 

norma kesetaraan gender kepada 

negara-negara anggota. 

• Reputasi: Reputasi sebagai masyarakat 

internasional. 

• Menghargai: Menghargai gagasan 

yang ingin disebarkan ke seluruh 

dunia. 

Motif 

• Kesesuaian:  Menyesuaikan dengan narasi 

internasional yang sudah ditanda tangan dan 

ratifikasi oleh Jepang. 

 

 

Berdasarkan pertanyaan penelitian mengenai proses internalisasi norma 

kesetaraan gender dari internasional ke Jepang. Skripsi ini behasil mengaplikasikan 

teori norma ke dalam kasus tersebut. Penulis menemukan bahwa ternyata aturan-

aturan norma kesetaraan gender tidak lepas dari konteks krisis ekonomi yang 

melanda Jepang pada tahun 1990 yaitu krisis finansial, lalu di tahun 1998 

mengalami krisis Asia, selanjutnya Jepang terkena dampak krisis finansial global 

yang terjadi pada tahun 2008 serta di periode tersebut Jepang juga sudah 

menandatangani dan meratifikasi konvensi salah satunya yaitu CEDAW. 

Peraturan-peraturan kesetaraan gender menjadi salah satu cara untuk 



menumbuhkan perekonomian negara. Norma kesetaraan gender disebarkan oleh 

PBB ke negara-negara anggota, dan dalam penyebarannya PBB juga membutuhkan 

bantuan dari aktor lain, salah satunya The New Woman Association yang 

merupakan sebuah NGO di Jepang. Ketika norma sudah tersebar dan disetujui oleh 

Jepang, maka tujuan PBB dalam menyebarkan norma tersebut ke Jepang dapat 

dikatakan berhasil. Setelah norma diadopsi oleh Jepang, kemudian Jepang masuk 

ke tahap selanjutnya yaitu internalisasi, yang mana diwujudkan dalam bentuk 

peraturan-peraturan yang diterapkan dalam negeri. Proses internalisasi tersebut 

menjadi sebuah jawaban Jepang dalam menyelesaikan permasalahan 

ketidaksetaraan gender yang melekat dalam tradisional Jepang. Akan tetapi dalam 

proses internalisasi norma, terdapat beberapa hambatan seperti pertentangan dari 

kalangan masyarakan terhadap hukum-hukum yang dibentuk.  

5.2 Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah di paparkan di 

atas. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan 

yang menyebabkan kesimpulan dari skripsi ini secara spesifik hanya dapat 

digunakan dalam diskusi terkait Jepang. Sehingga sebagai tindak lanjut 

penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk peneliti 

selanjutnya agar melakukan penelitian terkait bagaimana proses internalisasi 

norma kesetaraan gender di negara-negara lainnya di Asia. Sehingga dapat 

menjadi pembanding dalam melihat bagaimana internalisasi norma kesetaraan 

gender negara-negara Asia dalam mewujudkan kondisi kesetaraan gender di 

negara tersebut. 


